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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Коронарни
стентови за 2016. годину, број 404-1-110/16-7, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Дана 20.4.2016. године, заинтересованo лицe сe обратилo наручиоцу захтевом за
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Коронарни стентови за 2016. годину, број
404-1-110/16-7, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање :
Поштовани у складу са чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама предузеће XY d.o.o у
својству заинтересованог лица за поступак јавне набавке коронарних стентова за 2016. годину,
редни број 404-1-110/16-7, захтева следеће додатно појашњење конкурсне документације и
истовремено указује на незаконитост у конкурсној документацији.
Наиме, прилогом Б конкурсне документације наручилац је дефинисао техничке
карактеристике добара и то за партије 1-9 и посебно за партију 10. Најпре наводимо да сматрамо
да је дефинисање јединствених техничких карактеристика за партије 1-8 на идентичан начин
оправдано, али да имајући у виду различитост добара из партије 1-8 и добара из партије 9 не
постоји основ за дефинисање техничких карактеристика за партију 9 на истоветан начин као за
партије 1-8 ( у партијама 1-8 налазе се стентови израђени од метала од којих су неки обложени
имуносупресивним леком такозвани DES,а неки без облоге имуносупресивним леком такозваним
BMS. Овакви стентови остају у организму у току читавог живота пацијента. Партија 9 односи се на
ресорптивне стентове или тзв. BVS-ове односно скафолде који се после одређеног времена
разграђују у организму).
Детаљном анализом техничких карактеристика предвиђених за партију 9, међутим
утврдили смо и чињенице које буде основану сумњу да наручилац дефинисањем техничких
карактеристика крши низ одредаба Закона о јавним набавкама и то чл. 10 и 12 ЗЈН.
Конкретно, између осталих услова, наручилац је прилогом Б конкурсном документацијом за
партију 9 предвидео да понуђачи морају да понуде стентове који имају доступну дужину од 12 mm
( или мање) до 28 mm ( или више). На нашем тржишту постоји само један понуђач који може да
понуди биоресорптивни коронарни стент обложен имуносупресивним леком који је доступан у
дужини од од 12 mm ( или мање) до 28 mm ( или више). Овим је потпуно обесмишљен поступак
јавне набавке с обзиром да прихватљиву понуду може сачинити само једна понуђач.
На овај начин наручилац је директно прекршио начело обезбеђивања конкуренције
предвиђено чланом 10. Закона о јавним набавкама и начело једнакости понуђача предвиђено
чл.12. ЗЈН.
Оно што посебно крши наведене чланове закона је чињеница да је наручилац
злоупотребио дефинисање дужине стента за потпуно елиминисање конкуренције иако је научној и
стручној јавности познато да не постоји ни један једини доказ, рад или публикација који каже да
постоји суштинска разлика у примени BVS-ова дужине 14 mm или оног краћег од 12 mm, а поготову
да не постоји ниједан доказ, рад или публикација који кажу да примена стента од 14 mm на кратким
лезијама даје лошије резултате од примене стента од 12 mm дужине, чак се врло често инсистира
на примени BVS-ова знатно веће дужине. Дакле не постоји ни један суштински медицински разлог
на основу кога би се инсистирало на дужини стента мањој од 14 mm.
Joш једном наводимо да сматрамо да је за партију 9 наручилац користио дефинисање
дужине од 12 mm само и искључиво за елиминацију конкуренције, односно за искључивање
конкуренције.

Из свих наведених разлога захтевамо да наручилац изврши измену конкурсне
документације и то тако што ће дужину стента из партије 9 дефинисати дужинама од 14 mm или
мање до 28 mm или више и тако омогућити стварање здраве конкуренције која је основни смисао
јавних набавки.
У супротном, предузеће XY d.o.o. ће бити приморано да заштиту својих права затражи у
поступку заштите права пред Републичком комисијом за заштиту права, али и пред другим
надлежним органима.
Уз наду да ћете испунити наш захтев, срдачан поздрав.
Одговор : Не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне документације.
Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији из разлога што је
предмет набавке дефинисан у складу са потребама здравствених установа, у складу са одредбама
и начелима Закона о јавним набавкама.
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